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Številka:  900-598/2022-1 
Datum:    16. 5. 2022 
 
 

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV 
OSNOVNE ŠOLE KOPER v šolskem letu 2021/2022 

 
  
3. seja Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2021/2022 je potekala v ponedeljek, 
16. 5. 2022, od 17.00 do 18.50 v amfiteatralni dvorani Osnovne šole Koper (prvo nadstropje 
C1 – 02) v hibridni obliki – v živo in prek zoom srečanja. 
 
 
Prisotni člani:  Franc Valentin (1.b), Alen Sačić (1.c), Blaž Kastelic (1.d), Nataša Muršec 

– zoom  (2.b), Vojka Lapajne – zoom (2.c),  Manon Vračič (3.b), Izidora 
Pifka (3.d), Romeo Palčič (4.a), Tjaša Vidic (4.b), Nina Štefe (4.c), Nina 
Ferligoj (5.a), Tatjana Tanackovič – prisot. nam.Petelj (5.b), Boki Matič 
(5.c),  Matjaž Podobnik (5.d), Darja Sekulič (6.a), Maja Premelč Ban (6.b), 
Teja Perenič Mamilovič (6.d), Marko Majkič 6.e), Sara Rožič – zoom (7.b),  
Andrej Erzetič 7.c), Maja Grbac (7.d), Urška Jurak (7.e), Mirella Baruca 
(8.a),  Alan Medveš (8.b), Doris Lovrečič Skrt (8.d), David Tomovski – 
zoom (9.a), Anita Žibret (9.c)  

  
Odsotni člani: Stella Lidjan (1.a), Miran Vergan (2.a), Teja Žnider (2.d), Magdalena Škrlj 

Bura (3.c), Dragan Vasić (3.a), Goran Radetič (4.d), Gašper Vinčec (6.c), 
Dimitrij Marušič (7.a), Violeta Todorovič Novak (8.c),  Svetlana Bogatinov 
(8.e), Jasmina Čufurović (9.b), Vesna Kneževič (9.d) 

  
Ostali prisotni: Ingrid Poropat, ravnateljica, Viljana Bizjak Kočevar in Kristina Maraž, 

knjižničarki, Alenka Likar, aktiv it. jezika in Polona Mihalič Birsa, aktiv 
anglistov, Milena Skočir, tajnica  

 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. obravnava in potrditev dnevnega reda, 
2. pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta staršev Osnovne šole Koper v 

šolskem letu 2021/2022, 
3. pregled realizacije sklepov, 
4. učna gradiva za šolsko leto 2022/2023, 
5. poročanje predstavnikov iz Sveta zavoda, 
6. poročanje, vprašanja in pobude predstavnikov oddelkov. 

 
Zapisnik je pisala tajnica Milena Skočir. 
 
Sejo je vodila predsednica ga. Mirella Baruca. Ugotovila je, da je Svet staršev OŠ Koper 
sklepčen. 
 
 
 



K TOČKI 1 
 
Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
 

SKLEP 1 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 3. seje Sveta staršev 
Osnovne šole Koper. 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 22 ZA prisotnih na 
seji in 2 ZA na zoomu, NIHČE PROTI, NIHČE VZDRŽAN. 
 
 
K TOČKI 2  
 
Razprave k tej točki dnevnega reda ni bilo. 
 
Predsednica je predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 2 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole 
Koper z dne 16. 2. 2022. 
  

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 22 ZA prisotnih na 
seji in 2 ZA na zoomu, NIHČE PROTI, NIHČE VZDRŽAN. 
 
 
K TOČKI 3 
 
Iz pregleda realizacije sklepov, ki je bil predstavnikom poslan kot gradivo, izhaja, da so bili vsi 
sklepi realizirani.  
 
 
K TOČKI 4 

Predstavniki staršev so izbor delovnih zvezkov za novo šolsko leto 2022/2023 prejeli kot 
gradivo. Predsednica je povabila ga. Kristino Maraž, skrbnico učbeniškega sklada, da 
predstavi seznam. Predstavniki so pohvalili uporabo map za italijanski jezik. Aktiv italijanistov 
predlaga tak sistem tudi v prihodnjem šolskem letu (ga. Alenka Likar), in sicer za učence od  
6. do 9. razreda. Novost za naslednje leto torej je: učbenik in delovni zvezek za italijanski jezik 
nista predvidena od 6. do 9. razreda, temveč le zvezek in delovni listi.  

Seji se pridružita še ena predstavnica, zoom srečanju se pridružita še 2. 

Člani aktiva angleščine (ga. Polona Mihalič Birsa) ugotavljajo, da so vsi učbeniki tako 
zastavljeni, da učenci vanje veliko vpisujejo, podčrtujejo, dopisujejo in je iz teh razlogov bolj 
ustrezno, da starši oziroma skrbniki učencev učbenike kupijo sami. Če se starši kljub priporočilu 
strokovnega aktiva odločijo za izposojo omenjenih učbenikov, naj svojo izbiro sporočijo na 
naslov knjiznica.seoskp@guest.arnes.si do petka, 10. 6. 2022.  

mailto:knjiznica.seoskp@guest.arnes.si


Tjaša Vidic je prosila, da šola poskrbi, da so obrazci za oddajo vloge v Sklad bolj vidni na 
spletni strani, tako da bi do njih starši, ki pomoč potrebujejo, lažje dostopali (morebiti tudi za 
pomoč pri nabavi učbenikov). Ravnateljica je odgovorila, da so vsi dokumenti, obrazci in vloge 
objavljeni v zavihku »Dokumenti, publikacije, obrazci in vloge« in so dostopni na povezavi: 
http://www.os-koper.si/?page_id=1963. Seznami za zvezke in šolske pripomočke bodo prav 
tako objavljeni na spletni strani (v času zaključevanja zapisnika so že objavljeni in dostopni 
prek povezave: http://www.os-koper.si/?p=22293).  

Vsi starši torej nabavijo sami delovne zvezke in pripomočke (seznama sta na spletni strani), 
učbenike pa si lahko izposodijo iz Učbeniškega sklada brezplačno, mape za italijanski jezik 
(od 6. – 9. razreda) prav tako prejmejo v šoli za minimalen strošek, ki bo zaračunan staršem 
prek položnic (lani 1,99 EUR/mapo z delovnimi listi).  

Predsednica je predlagala naslednji sklep: 
 

SKLEP 3 
 
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z učnimi gradivi za šolsko leto 2022/2023 
in daje soglasje k predlogu in skupnim nabavnim cenam. 
 

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 22 ZA prisotnih na 
seji in 1 PROTI, 4 ZA na zoomu, NIHČE PROTI, NIHČE VZDRŽAN. 
 
 
K TOČKI 5 
 
Predsednica je povabila k besedi g. Alan Medveša, ki je na kratko povzel obravnavane vsebine 

na zadnji seji Sveta šole. Ker na sami seji ni bil prisoten, bi o podrobnostih lahko poslal 

naknadno pisno poročilo (drugi predstavnik, Dimitrij Marušič, ki pa je na seji Sveta zavoda bil 

prisoten, pa je svojo prisotnost na 3. redni seji Sveta staršev opravičil).  

SKLEP 4 
 
Predstavnik v Svetu zavoda Dimitrij Marušič bo pripravil poročilo o vsebini zadnje seje 
Sveta zavoda in ga v roku 8 dni posredoval predsednici Sveta staršev Osnovne šole 
Koper.   

 
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanja je bil: 23 ZA prisotnih na 
seji, 4 ZA na zoomu, NIHČE PROTI, NIHČE VZDRŽAN. 
 
Skladno z navedenim je predsednica po seji Sveta staršev pozvala g. Dimitrija Marušiča za 

pisno poročilo o seji. Prejeto poročilo je priloženo k zapisniku. 

 
 
K TOČKI 6 
 
Ravnateljica je prejela le eno vprašanje kot razmislek glede nasilja. O tej tematiki, je povedala 

ravnateljica, se dnevno pogovarjajo na šoli. Težave rešujejo sproti, s proaktivnim 

sodelovanjem staršev pa je to še bolj učinkovito. Že na predhodnih sejah so bili predstavniki 

seznanjeni z izvajanjem projekta NEON v tekočem šolskem letu. Zagotovo je obdobje COVIDa 

dodatno prispevalo k večjemu številu duševnih in drugih stisk učencev.  

http://www.os-koper.si/?page_id=1963
http://www.os-koper.si/?p=22293


Ravnateljica je podala še nekaj informacij. V okviru 15-obletnice se pripravlja literarna izdaja 

DOTIK. Predstavniki so izrazili interes za odkup dodatnih izvodov literarnega dela.  

Zaključne prireditve bodo letos pripravili posamezni oddelki. O vsem bodo starši pravočasno 

obveščeni. Valeta bo to leto potekala v telovadnici. Ravnateljica je povedala tudi, da ima šola  

šolsko glasbeno skupino, ki jo vodi g. Mihael Vidmar. 

Na šoli je potekal pomemben posvet za dvig ravni italijanskega jezika. Učitelji praktiki so 

predstavili primere dobre prakse; prav tako je na naši šoli nastalo tudi gradivo. Pouk 

italijanščine v naslednjem šolskem letu potekal v manjših skupinah in bo tudi eden izmed 

predmetov na Nacionalnem preverjanju znanja.  

Predsednica Sveta staršev je izpostavila preobremenjenost otrok v zadnjem obdobju, kakor 

tudi pomembnost prevetritve učnih načrtov, ki pa je v domeni Zavoda za šolstvo. Ravnateljica 

je poudarila, da je na šoli vedno na voljo tako učna kot strokovna pomoč.  

Tjaša Vidic je vprašala, ali drži informacija, da bo Nacionalno preverjanje znanja za 

devetošolce postal pogoj za vpis v srednjo šolo poleg že obstoječih kriterijev. Ker je predlog 

še v povojih, je Vidiceva izrazila željo, da se pred tovrstnimi spremembami v pogovore vključi 

tudi starše.  

Pričela so se dela v kletnih prostorih. Naslednje leto bodo oblikovani 4 oddelki prvih razredov 

po 22 učencev (veliko je bilo odlogov šolanja in prepisov na ravni občine). 

Zaradi izjemno visokega dviga cen so predvideni tudi višje cene obrokov v septembru. 

Ta petek bo v Taverni dogodek »Območni zborovski bum«. Vljudno povabljeni. 

Ravnateljica je predstavnike prosila, naj starše obvestijo in pozovejo k izpolnjevanju obrazcev 

za novo šolsko leto 2022/2023 glede naročila na prehrano, podaljšano bivanje, jutranje varstvo 

itd. Dostopni so na spletni strani šole na povezavi: https://oskoper.splet.arnes.si/?p=21938.  

G. David Tomovski, se je kot predstavnik 9. a razreda, ki je bil prisoten na svoji zadnji seji, 

zahvalil vsem za sodelovanje.  

Predstavniki so se zahvalili ravnateljici in predsednici, predsednica pa vsem predstavnikom, 

za kar bodo prejeli tudi pisne zahvale/potrdila za opravljeno delo. 

 
Seja je bila zaključena ob 18.50. 
 
 
Zapisala:                       Mirella Baruca  
Milena Skočir                            Predsednica Sveta staršev  
                                          Osnovne šole Koper   

https://oskoper.splet.arnes.si/?p=21938

